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Προς:  Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα  

   Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη 
   Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση  

   Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης κρίσεων, κ. Γ.Χαρδαλιά 

 

Θέμα:   Επιστολή της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος.   

 

Αξιότιμοι Κύριοι,  

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο κλάδος της ψύξης και του κλιματισμού 

βιώνει ήδη τις πρώτες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), με 

συνέπειες οι οποίες είναι οικονομικά καταστροφικές και για κάποιους συναδέλφους μη 

αναστρέψιμες. 

Η εποχιακή εργασία των τεχνικών ψυκτικών, τόσο στη ψύξη όσο και στον 

κλιματισμό, οδηγεί τους τεχνικούς ψυκτικούς σε απόγνωση, αφού δεν θα υπάρχει 

επαγγελματική δραστηριότητα καθότι οι εαρινοί και καλοκαιρινοί μήνες καλύπτουν το 

80% του όγκου των εργασιών.  

Η οικονομική ενίσχυση των 800€ δεν λύνει το πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο 

απαιτείται η υποστήριξη του κοινωνικού κράτους, με άμεσα και ουσιαστικά μέτρα που 

θα τονώσουν την ψυχολογία, θα αποτρέψουν το κλείσιμο καταστημάτων και θα 

αποκλείσουν την παροχή μαύρης εργασίας.   

Οι αναστολές πληρωμών για 2-3 μήνες συνεπάγονται αυτόματα και τη 

συσσώρευση οικονομικών υποχρεώσεων στις οποίες δεν θα μπορούμε να 

ανταπεξέλθουμε, αφού δεν θα υπάρχει δουλειά στον κλάδο.  

Θεωρούμε ότι τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση είναι ασπιρίνη στο 

βαριά ασθενή, τουλάχιστον για τον κλάδο μας.  

Επίσης, οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης για τη στήριξη μόνο των συνεπών 

επιχειρήσεων με μέτρα για τις τραπεζικές υποχρεώσεις και το δημόσιο, καταδικάζει 

όλους αυτούς τους συναδέλφους που αδυνατούσαν να πληρώσουν συσσωρευμένους 

φόρους και χαράτσια. 

Θεωρούμε ότι είναι άδικο διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα τα χρόνια της 

οικονομικής κρίσης σήκωσαν το βάρος από χαράτσια και φόρους που επωμίστηκαν την 

περίοδο των μνημονιακών διακυβερνήσεων.  
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Για όλα τα παραπάνω, αιτούμαστε:  

 

1.  Αναστολή δανειακών υποχρεώσεων και ρυθμίσεων προς τις τράπεζες, χωρίς 

επιβολή τόκων και προστίμων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, μέχρι το 

Σεπτέμβριο. Το ίδιο να ισχύει σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις σε ΔΕΗ κλπ.  

2. Την αναστολή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων για 4 μήνες με την 

ταυτόχρονη επιβολή επιπρόσθετων βοηθητικών μέτρων π.χ. επανένταξη των 

τεχνικών ψυκτικών στο αφορολόγητο όριο των 12.000€. 

3. Απαλλαγή φόρου από την προκαταβολή για τη φετινή χρονιά - τέλος 

επιτηδεύματος.  

4. Απαλλαγή από εισφορές ατομικής ασφάλισης για τους μήνες Φεβρουάριο - 

Μάρτιο – Απρίλιο χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και κάλυψη των 

ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

5. Προστασία επαγγελματικής στέγης για διάστημα 6 μηνών σε περίπτωση μη 

πληρωμής μισθωμάτων στους εκμισθωτές. 

6. Άρση κάθε μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για χρέη προς το Δημόσιο και τους 

ιδιώτες, όπως κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, δεσμεύσεις τραπεζικών 

λογαριασμών, για εύλογο χρονικό διάστημα.  

 

 Πιστεύοντας ότι θα κατανοήσετε το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται 

στον κλάδο μας από τη πανδημία του κορωνοϊού στη χώρα μας, ευελπιστούμε να 

σταθείτε σαν Πολιτεία δίπλα μας και να μας βοηθήσετε να μείνουμε όρθιοι σε αυτές τις 

δύσκολες στιγμές.   

 

 

Κοινοποίηση: 

- Πρόεδρο Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 

- Κλαδικές Ομοσπονδίες  

- Σωματεία Μέλη Ο.Ψ.Ε. 

 

 

                  

 

 

          

      

     

       Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

  Πουλιάνος Παναγιώτης      Κοντούσιας Δημήτριος 

   Για το Δ.Σ. 


